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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   297/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 20/16-06-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ.                        

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος,               

4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6-(i) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση αναθέσεων στα πλαίσια: (i) της συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στις 
εκδηλώσεις της ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 243/2006 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία: 
 
Ι. Εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στις εφετινές εκδηλώσεις της Ναυτικής 

Εβδομάδας που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στην πόλη μας, αναλαμβάνοντας την 
ηχητική και την φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων καθ’ όλη την διάρκεια της 
εβδομάδας αυτής.  Η δαπάνη η οποία απαιτείται για την εν λόγω συμμετοχή του Δήμου 
Καλαμάτας ανέρχεται στο ποσόν των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000 €), 
συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α., και 

 
ΙΙ. Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000 €), η οποία θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 00.6434 εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 
2006, προκειμένου να καλυφθεί η παραπάνω αναφερομένη δαπάνη.  

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέει ότι σε συνέχεια των παραπάνω πρέπει η Δημαρχιακή 
Επιτροπή με την παρούσα απόφασή της  να προχωρήσει στις αναθέσεις που απαιτούνται για 
την υλοποίηση των όσων εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 243/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και ολοκληρώνοντας την εισήγησή του καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και την αναφερόμενη σ΄ αυτή υπ΄ αριθμ. 243/2006 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
17 του Ν.2539/97,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει για την υλοποίηση των όσων υιοθετήθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 243/2006 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά στη συμμετοχή του 
Δήμου στη διοργάνωση των εκδηλώσεων της ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ που θα 
πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα από 25/6 έως 2/7/2006,  την ανάθεση της 
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων καθ’ όλη την διάρκεια της 
εβδομάδας αυτής, στον Δημήτρη Χρ. Οικονόμου -  Εμπορία Οπτικοακουστικών 
μέσων, ενοικιάσεις - Νέδοντος 138 Καλαμάτα, αντί του ποσού των τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου και του νόμιμου Φ.Π.Α. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 3 Αυγούστου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 
 

 
 
 

 


